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1 SAMENVATTING EN CONCLUSIE
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Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in 2022 onderzoek gedaan naar de 
vaste gasten in Zeeland. Dit is een vervolg op het onderzoek uit 2017. Vaste 
gasten zijn mensen met een eigen verblijfsaccommodatie: een tweede 
woning, een boot in een vaste ligplaats of een jaar- of seizoensplaats op 
een camping. Daarmee zijn het de trouwste gasten van de regio en een 
belangrijke doelgroep. Onder andere dankzij de hulp van 30 ondernemers, die 
de vragenlijst onder de aandacht hebben gebracht bij hun vaste gasten, is dit 
onderzoek tot stand gekomen. Ruim 2.250 vaste gasten hebben de vragenlijst 
ingevuld die inzicht geeft in hun huidige en toekomstige vakantiegedrag 
in hun vakantieaccommodatie in Zeeland.  Specifiek is er gekeken naar 
het profiel van de vaste gast, het gebruik van de verblijfsaccommodatie en 
toekomstperspectief, maar ook naar het belang van verduurzaming.

1.1 Vaste gasten in Zeeland

Zeeland telt bijna 47.000 accommodaties van vaste gasten. 22.000 daarvan 
betreft jaarplaatsen en seizoenplaatsen op campings; daarnaast zijn er zo’n 
13.000 tweede woningen (al dan niet op een vakantiepark) en 11.500 vaste 
ligplaatsen in jachthavens. Bij deze accommodaties horen naar schatting 
111.000 vaste gasten.  Dit is een grote groep mensen die veel tijd doorbrengt in 
Zeeland.

Wie zijn dit? Twee derde van de respondenten aan dit onderzoek is ouder 
dan 50 jaar, meer dan 20% betreft 70-plussers. In 2017 viel 12% van de 
respondenten nog in deze leeftijdscategorie. Het meest voorkomende 
reisgezelschap onder de respondenten, wanneer zij verblijven in de verblijfs-
accommodatie, is met hun partner gevolgd door het gezin met (klein)kind(eren). 
Respondenten met een leeftijd tussen de 30 en 50 jaar verblijven vooral met 
het gezin in de accommodatie terwijl de oudere vaste gasten hun tijd in de 
verblijfsaccommodatie daarentegen vooral met hun partner spenderen. Meer 
dan de helft van de respondenten leent of verhuurt diens accommodatie niet. 
Ongeveer één vijfde leent de accommodatie kosteloos uit en/of verhuurt deze.

Van oudsher was een vaste gast iemand die soms decennia lang dezelfde 
accommodatie had en gebruikte. Vanuit de sector wordt aangegeven dat dit aan 
het veranderen is, de indruk is dat mensen een accommodatie voor een aantal 
jaren bezitten en dan weer vertrekken. In de vragenlijst is daarom gevraagd 

naar het aanschafjaar van de accommodatie. Hieruit blijkt dat veruit de meeste 
respondenten hun accommodatie in de periode 2011-2019 hebben aangeschaft. 
Slechts een kleine groep respondenten verblijft al vele decennia in Zeeland. 

1.2. Belangrijkste conclusies

1.2.1 VERSCHUIVINGEN IN DE MARKT ZICHTBAAR
In Nederland bestaat geen structurele registratie van accommodaties van 
vaste gasten en daarmee is de totale omvang en ontwikkeling van deze markt 
lastig te duiden. Voor sommige deelsegmenten is er wel een beeld. Volgens 
onderzoek van NRIT Media in 2022 daalt het aantal jaarplaatsen in Nederland 
al enkele jaren en zet deze daling ook voort. Dit wordt volgens de onderzoekers 
versterkt door de landelijke tendens van transitie van vakantieparken, waarbij 
jaarplaatsen worden vervangen voor verhuuraccommodaties. 

Voor Zeeland is het lastig om een goede vergelijking te maken met het aantal 
eenheden in 2017, omdat de aanbodinventarisatie sindsdien verder is verbeterd. 
Het aantal jaarplaatsen was destijds niet volledig in beeld, maar de hiervoor 
genoemde transitie van vakantieparken komt ook voor in Zeeland. Alhoewel 
het aantal seizoenplaatsen van jaar tot jaar varieert, is ook daar een dalende 
tendens zichtbaar. Het aantal tweede woningen stijgt in Zeeland.  Dit lijkt het 
beeld van verstening te bevestigen, dat wordt benoemd in het evaluatierapport 
van de Zeeuwse Kustvisie (2022). Een neveneffect van deze kustvisie is 
namelijk dat er geen nieuwe ontwikkellocaties voor verblijfsaccommodaties 
zijn, waardoor bestaande locaties (veelal traditionele campings) in de kustzone 
worden opgekocht en omgebouwd tot vakantieparken.

De vraag naar recreatievastgoed in Nederland was zeer hoog in de afgelopen 
jaren. De lage spaarrente in combinatie met de waardestijging van vastgoed 
maakten van recreatiewoningen een aantrekkelijk beleggingsobject. De 
beleggingsvraag is de belangrijkste drijvende factor achter het opkopen en 
omvormen van vakantieparken. Overigens is de verwachting dat deze vraag de 
komende jaren zal afvlakken met het oog op verhogingen van de spaarrente, de 
hoge inflatie en fiscale wijzigingen.
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1.2.2 VERSCHUIVINGEN BRENGT ONZEKERHEID MET ZICH MEE MAAR 
TEVREDENHEID BLIJFT HOOG

De overgrote meerderheid van de respondenten heeft geen plannen om 
te verhuizen naar een andere locatie of plannen om de accommodatie 
te verkopen. Daarentegen is 37% bang de accommodatie (misschien) te 
moeten verlaten. Dit gaat voornamelijk om respondenten in bezit van een 
jaarplaats en dit lijkt dan ook een verband te hebben met vele transities van 
vakantieparken en de aandacht hiervoor in de media. Desondanks verwacht 
93% de komende jaren met plezier in de accommodatie te verblijven. Voor 
91% van de respondenten met een accommodatie ‘op het land’ en 86% van de 
respondenten met een vaste ligplaats biedt het vakantiepark, de camping of de 
jachthaven alles wat zij nodig hebben voor een fijn verblijf. 

64% van de respondenten heeft dan ook de wens meer tijd te willen 
doorbrengen in de verblijfsaccommodatie. De grootste factoren die invloed 
hebben op het gebruik is enerzijds de beschikbare vrije tijd van de vaste gast 
en anderzijds de gezondheid van de vaste gast en diens naasten. Daarnaast 
wordt financiële omstandigheden veel genoemd, als ook de reiskosten naar de 
verblijfsaccommodatie. De reiskosten hadden in 2017 geen grote invloed op het 
gebruik, dit kan nu mogelijk te maken hebben met de hogere brandstofprijzen 
en de oorlog in Oekraïne.

1.2.3 VASTE GASTEN ZIJN EEN BELANGRIJKE WAARDE VOOR DE OMGEVING
De deelnemende vaste gasten aan dit onderzoek geven gemiddeld bijna 
€ 24 per persoon per dag uit. Het meeste geld werd uitgegeven in de 
horeca en detailhandel. Daarbij investeren vaste gasten geld in hun geliefde 
verblijfsaccommodatie. Denk hierbij aan verduurzaming, verbouwing of 
onderhoud waarvoor zij bijvoorbeeld lokale vakmensen inschakelen of gebruik 
maken van de bouwmarkt in de regio. Deze jaarlijkse investeringen kunnen 
uiteen lopen van € 1.000 tot wel bijna € 28.000.

In totaal brachten vaste gasten in 2022 6,6 miljoen nachten door in Zeeland. 
In vergelijking met 12 miljoen toeristische overnachtingen in geregistreerde 
accommodaties voegen vaste gasten 55% extra overnachtingen toe. 

Vaste gasten geven tijdens hun verblijf veel geld uit en hebben ook vaste 
kosten voor het bezit en onderhoud van de accommodatie. Opgeteld leidt 
dit tot een fors bestedingsniveau van ruim € 300 miljoen. Een kwart komt 

terecht in de sector ‘Logiesaccommodaties’. Nog eens een kwart komt 
terecht in de detailhandel en 22% in de horeca. 13% van de bestedingen 
gaat naar de sector ‘Cultuur, sport en recreatie’ – waarvan jachthavens ook 
deel uitmaken. Al met al besteden vaste gasten – naast de directe kosten bij 
de accommodatieverstrekkers – bijna € 200 miljoen in de regio, een grote 
economische impuls en een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van het 
lokale voorzieningenniveau. 

1.2.4. HET BELANG VAN DUURZAAMHEID WORDT ERKEND MAAR 
INVESTERINGEN BLIJVEN VAAK UIT

Uit de stellingen blijkt dat meer dan de helft van de respondenten 
energiebesparende maatregelen wil treffen. Daarbij is 22% bereid om meer 
te betalen wanneer deze maatregelen worden getroffen en 54% is van mening 
dat het vakantiepark, de camping of de jachthaven hiermee aan de slag moet. 
Ondanks dat dit belang wordt erkend onder de respondenten, heeft tot zover 
slechts een klein deel hierin geïnvesteerd. 11% van de respondenten met 
een tweede woning zegt geïnvesteerd te hebben in duurzame energie. Als 
het gaat om de jaarplaatshouders heeft 5% hierin geïnvesteerd. Het aantal 
respondenten dat investeringen heeft gedaan in isolatie en energiebesparing 
is ongeveer hetzelfde. Wat betreft tweede woningen gaat het om 12% van de 
respondenten en voor de jaarplaatsen gaat het om 5%.

Verder zijn er geen verschillen zichtbaar tussen verschillende leeftijds-
categorieën als het gaat om de stellingen omtrent verduurzaming. Ook is 
er geen significant verschil gevonden tussen de Duitse respondenten en de 
overige herkomstlanden. Uit dit onderzoek blijkt dan ook niet dat de mening 
omtrent duurzaamheid verschilt per herkomstland of generatie.

1.3. EVALUATIE EN AANBEVELINGEN

Er bestaat geen totaaloverzicht van naam en contactgegevens van alle vaste 
gasten in Zeeland, daarom is het niet mogelijk om een representatieve 
steekproef te trekken. De vaste gasten zijn o.a. benaderd via bedrijven en 
jachthavens waarvan 30 bedrijven daadwerkelijk respons hebben opgeleverd. 
Deze bedrijven zijn volgens de klankbordgroep een redelijke afspiegeling van 
alle bedrijven die vaste gasten hebben. Bedrijven die accommodaties aan 
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particuliere eigenaren verkopen met een focus op verhuur en in mindere mate 
eigen gebruik, zijn echter wat ondervertegenwoordigd. 

Daarnaast kan worden aangenomen dat vooral de meest betrokken vaste 
gast de vragenlijst heeft ingevuld. Over het algemeen is een bepaalde 
‘enquêtemoeheid’ zichtbaar in onze samenleving: mensen lijken steeds minder 
bereid om vragenlijsten in te vullen. Daardoor is het ophalen van voldoende 
respons voor onderzoeken een uitdaging en blijft de deelname van sommige 
groepen mensen achter. Ouderen lijken meer bereid vragenlijsten in te vullen 
en dit kan mogelijk effect hebben op de uitkomsten van dit onderzoek. Eén van 
de mogelijke effecten hiervan zou het relatief hoge aantal overnachtingen per 
jaar kunnen zijn. 70-plussers hebben namelijk meer vrijetijd en overnachten 
daardoor wellicht vaker in de verblijfsaccommodatie. Daar kan tegenin worden 
gebracht dat jongere vaste gasten wellicht minder nachten verblijven, maar 
mogelijk met een groter reisgezelschap. Verwachting van de klankbordgroep 
is dat het elkaar per saldo opheft en dat het gemiddelde aantal nachten een 
goede indicatie is voor vaste gasten in Zeeland.

Om de uitkomsten van dit onderzoek verder te kunnen valideren, is 
vervolgonderzoek waardevol. De klankbordgroep vindt het zinvol om een peiling 
te doen bij ondernemers om een aantal essentiële zaken te toetsen. Denk 
hierbij aan leeftijdsopbouw en herkomstlanden van vaste gasten en eventuele 
veranderingen in het type vaste gast. Verblijft de huidige vaste gast namelijk 
nog decennia lang op de camping, of vertrekt deze na een kortere periode? 
Daarnaast kan de peiling inzicht bieden in wachtlijsten voor jaarplaatsen, 
seizoenplaatsen en vaste ligplaatsen en het aantal te koop aangeboden 
objecten. 

Het streven is om elke vier jaar onderzoek te doen naar de vaste gasten van 
Zeeland. De uitdaging is om meer zicht te krijgen op de vaste gast van de 
toekomst. Wie volgt de huidige generatie vaste gasten op en wat is het profiel 
van de nieuwe vaste gast? Het lijkt erop dat de nieuwe generatie zich minder 
bindt met een plek. Is de nieuwe vaste gast op zoek naar een community of een 
plek om zich terug te trekken? Dit alles is van groot belang voor ondernemers 
én voor de regio.
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2.1 CONTEXT

Vaste gasten zijn de trouwste gasten van een regio: zij hebben er namelijk voor 
gekozen hun vakantieverblijf voor langere tijd in die regio onder te brengen. 
De locatie van een tweede woning, het plekje voor de stacaravan, de ligplaats 
van de boot of het veldje voor een seizoenplaats: ze zijn allemaal zorgvuldig 
uitgezocht als dé plek waar deze gast veel van zijn vrije tijd gaat doorbrengen.

Toch richtte onderzoek met betrekking tot toerisme in Nederland zich jarenlang 
vooral op reguliere verblijfstoeristen. De meeste onderzoeken naar toerisme 
laten de vaste gast grotendeels buiten beschouwing. Reden is meestal dat deze 
gast voor marketingdoeleinden niet zo relevant is: hij heeft immers al voor een 
regio gekozen en is dus geen doelgroep voor promotiecampagnes.

Desondanks is de omvang van dit marktsegment aanzienlijk. Volgens het 
ContinuVakantieOnderzoek van NBTC-NIPO Research (2021) had 5 tot 6% van 
de Nederlanders in de jaren 2017-2020 een eigen vakantie-accommodatie 
in Nederland. Het CBS Vakantieonderzoek (2022) laat zien dat in 2021 ruim 
21 miljoen vakanties werden gevierd in Nederland. Meer dan 2,5 miljoen 
vakanties worden doorgebracht in een eigen onderkomen, zijnde vakanties 
van vaste gasten. Dit is 12% van alle vakanties in Nederland. Vaste gasten zijn 
dan ook een belangrijk marktsegment voor toeristische bestemmingen. Dit 
geldt in bijzondere mate voor Zeeland, de provincie telt naar schatting zo’n 
47.000 vakantieaccommodaties met 111.000 vaste gasten (Kenniscentrum 
Kusttoerisme, 2022). 

In 2022 deed NRIT Media in samenwerking met Erasmus UPT en CELTH  
onderzoek naar het opkopen van vakantieparken in Nederland. Hieruit blijkt dat 
de afgelopen twee jaar het aantal transities van Nederlandse vakantieparken 
fors versnelt, met vooral impact op het aantal jaarplaatsen. De onderzoekers 
stellen dat het aantal jaarplaatsen in de periode 2006-2022 met 4% is 
afgenomen, maar in de komende 5 jaar naar verwachting met nog eens 4% 
zal dalen. De reden voor een transitie (verandering in eigendom of opzet van 
het vakantiepark) is in 78% van de gevallen een verkoop van het park, waarbij 
jaarplaatsen vervolgens worden omgezet in verhuureenheden. Als gevolg 
van deze ontwikkeling daalt het aantal beschikbare jaarplaatsen, terwijl de 
wachtlijst voor een jaarplaats juist stijgt. Dit maakt een onderzoek naar de 
vaste gast des te belangrijker.

2.2 RELEVANTIE VOOR ZEELAND

Het marktsegment vaste gasten is omvangrijk in Zeeland, daarom heeft HZ 
Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoek gedaan naar deze trouwe gast, maar 
er zijn meer redenen waarom nader onderzoek relevant is. 

Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten voeren ruimtelijk-economisch 
beleid dat erop gericht is een goede balans te creëren tussen wonen, werken, 
recreëren en natuur. Aandachtspunt binnen dit beleid is het aanbod van 
vakantieaccommodaties, de omvang van dit aanbod alsmede de kwaliteit en 
toekomstbestendigheid ervan. Inzicht in het huidige gedrag van vaste gasten 
en de verwachte ontwikkelingen in de toekomst is dan ook een belangrijke 
bouwsteen voor de beleidsvorming. 

Voor toeristische ondernemers vormen vaste gasten een belangrijke doelgroep, 
die een structurele inkomstenbron genereert voor het bedrijf. Inzicht in 
gedrag en tevredenheid, eventuele wensen en verwachte ontwikkelingen in de 
toekomst is van groot belang voor het formuleren van de bedrijfsstrategie. 

Een extra aanleiding voor het onderzoek betreft de onderbouwing van 
de forfaitaire tarieven toeristenbelasting. Zeeuwse gemeenten heffen 
toeristenbelasting voor iedere nacht dat een toerist in de gemeente verblijft. 
Vaste gasten rekenen niet per nacht af, maar via een forfaitair bedrag, dat 
gebaseerd is op een gemiddeld aantal nachten in een jaar. Gemeenten 
en ondernemers willen dat dit gemiddelde is gebaseerd op recente en 
betrouwbare lokale cijfers over het gebruik van accommodaties door vaste 
gasten. Dit onderzoek naar vaste gasten in Zeeland heeft dus als nevendoel om 
het huidige gebruik van accommodaties in beeld te brengen.  

Het onderzoek vaste gasten heeft in 2017 voor de eerste keer plaats gevonden. 
Dit onderzoek is inmiddels vijf jaar oud, een update is daarom noodzakelijk. In 
het najaar van 2022 is het onderzoek vernieuwd en herhaald. Waar mogelijk 
worden vergelijkingen gemaakt met de resultaten uit 2017, om zo verschillen 
inzichtelijk te maken. 
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2.3 DOELSTELLING

Het doel is om inzicht te verkrijgen in het huidige en toekomstige 
vakantiegedrag van vaste gasten, en hoe dit verschilt ten opzichte van 
het onderzoek uit 2017, met betrekking tot hun vakantieaccommodatie in 
Zeeland, om zo overheden en ondernemers te kunnen informeren over dit 
marktsegment.

Ten aanzien van het huidige gedrag is het doel om te komen tot een realistisch 
gemiddelde verblijfsduur die aansluit op het daadwerkelijke gebruik door vaste 
gasten, zodat gemeenten dit kunnen gebruiken als grondslag voor de forfaitaire 
tarieven toeristenbelasting.

2.4 ONDERZOEKSVRAAG

Wat is het huidige en toekomstige vakantiegedrag van vaste gasten met 
betrekking tot hun vakantieaccommodatie in Zeeland?

2.4.1 SUBVRAGEN
1. Wat is het profiel van vaste gasten in Zeeland?
2. Hoe gebruiken vaste gasten hun vakantieaccommodatie in Zeeland?
3. Welke redenen hebben vaste gasten om hun gedrag met betrekking tot hun 

vakantieaccommodatie in Zeeland in de toekomst te veranderen?
4. In hoeverre is de vaste gast in 2022 veranderd ten opzichte van 2017 met 

betrekking tot het profiel en het gedrag?
5. In hoeverre is duurzaamheid belangrijk bij vaste gasten in Zeeland?
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3 AANPAK
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3.1 ONDERZOEKSMETHODE

Om inzicht te krijgen in het huidige en toekomstige vakantiegedrag van vaste 
gasten met betrekking tot hun vakantieaccommodatie in Zeeland is een 
kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van een online enquête is er 
data verzameld onder vaste gasten in Zeeland.

Om het vakantiegedrag van vaste gasten uit 2022 te kunnen vergelijken met het 
vakantiegedrag opgedaan uit het onderzoek uit 2017, is de enquête grotendeels 
hetzelfde gebleven. Actuele onderwerpen en ontwikkelingen zijn daaraan 
toegevoegd, zoals verduurzaming.

3.2 DATAVERZAMELING

De onderzoekspopulatie bestaat uit de eigenaren van de naar schatting 47.000 
vaste vakantieaccommodaties in Zeeland. Op basis van het landelijke onderzoek 
‘Toekomst van de vaste gast’ (CELTH, 2015) definieert HZ Kenniscentrum 
Kusttoerisme de vaste gast als volgt:

De ‘vaste gast’ is een individu dat een tweede verblijfsaccommodatie (boot, 
chalet, (sta)caravan, tent, tweede woning) voor recreatieve doeleinden 
bezit en/of hier regelmatig verblijft zonder daarvoor per verblijf te betalen. 
De verblijfsaccommodatie is primair voor eigen gebruik, maar kan 
daarnaast ook worden verhuurd aan derden1. De verblijfsaccommodatie 
staat minimaal een seizoen op dezelfde locatie. Particulieren die een 
verblijfsaccommodatie bezitten en deze alleen verhuren, en dus niet zelf 
recreatief gebruiken, worden in deze definitie buiten beschouwing gelaten.

Omdat er geen totaaloverzicht bestaat met naam en contactgegevens van 
alle vaste gasten in Zeeland, is het niet mogelijk om voor dit een onderzoek 
een representatieve steekproef te trekken. Voor jaar- en seizoenplaatsen 

1 Deze definitie betekent in het geval van tweede woningen dat het dus gaat om woningen die primairin 
bezit zijn voor eigen recreatief gebruik. Om deze definitie werkbaar te maken voor het onderzoek 
isuitgegaan van de situatie waarin woningeigenaren forensenbelasting dienen te betalen: hierbij is 
dewoning minimaal 90 dagen per jaar beschikbaar voor eigen gebruik. Consequentie is dat eigenaren 
dieeen tweede woning primair bezitten voor verhuur – en zelf niet of nauwelijks gebruik maken van 
dewoning – buiten de kaders van dit onderzoek vallen.

en vaste ligplaatsen kunnen vaste gasten alleen bereikt worden via de 
ondernemers / beheerders van respondenten zijn via bedrijven (campings, 
mini-campings en jachthavens. Daarom zijn campings, mini-campings en 
jachthavens gevraagd om de enquête onder de aandacht te brengen van hun 
vaste gasten. Bedrijven zijn hiertoe benaderd via e-mail en telefoon, maar 
ook via brancheverenigingen zoals HISWA-RECRON en In het groen (Vekabo). 
Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) heeft de brancheverenigingen 
hiervoor benaderd. Voor tweede woning-eigenaren is enerzijds contact gezocht 
met de beheerders van huisjesterreinen, daarnaast zijn brieven gestuurd 
naar adressen die geregistreerd zijn als tweede woning in Walcheren en 
Schouwen-Duiveland op basis van de forensenbelasting. Vanwege de privacy 
wetgeving waren de persoonsgegevens van de eigenaren niet inzichtelijk, 
daarom werd de brief geadresseerd aan de “eigenaar van dit pand”. Ten slotte 
was sprake van communicatiemiddelen rechtstreeks gericht op de vaste 
gasten door middel van persberichten en berichten via sociale media vanuit 
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme.  Door deze aanpak is geprobeerd zoveel 
mogelijk vaste gasten in Zeeland te bereiken, maar de afhankelijkheid van 
ondernemers/beheerders is erg groot. In totaal telt Zeeland zo’n 350 campings, 
mini-campings en jachthavens met vaste gasten. Ruim 50 van hen hebben 
toegezegd de vragenlijst te verspreiden, uiteindelijk hebben 30 bedrijven ook 
daadwerkelijk respons gegenereerd. Een lijst van deze bedrijven staat in de 
bijlage. De dataverzameling van het onderzoek vond tussen 27 september en 
30 november 2022 plaats. Uiteindelijk zijn 7249 personen begonnen aan de 
vragenlijst of hebben deze geopend. Relevant voor de analyse zijn ongeveer 
2250 vragenlijsten, dit zijn respondenten met een eigen vakantie-accommodatie 
in Zeeland die in ieder geval de vragen omtrent het huidige gebruik hebben 
ingevuld. Zo’n 1850 respondenten hebben de vragenlijst volledig ingevuld. In 
vergelijking met 2017 is de respons substantieel lager - destijds waren er bijna 
4.000 bruikbare vragenlijsten. 
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Figuur 1: Responsverdeling over de 13 gemeenten van Zeeland.

Gemeente Verdeling respons Verdeling aanbod

Borsele 2% 2%

Goes 3% 4%

Hulst 0% 3%

Kapelle 0% 2%

Middelburg 4% 2%

Noord-Beveland 15% 12%

Reimerswaal 0% 1%

Schouwen-Duiveland 48% 32%

Sluis 10% 17%

Terneuzen 0% 3%

Tholen 0% 5%

Veere 16% 15%

Vlissingen 1% 1%

Totaal 100% 100%

Figuur 2: Responsverdeling per accommodatietype.

Accommodatietype Verdeling respons Verdeling aanbod

Jaarplaats 54% 37%

Seizoenplaats 5% 10%

Tweede woning 27% 28%

Vaste ligplaats 13% 25%

Totaal 100% 100%

In het volgende hoofdstuk wordt het aantal eenheden per type verblijfs-
accommodatie en gemeente meer gedetailleerd in kaart gebracht. 

Omdat er geen totaalbestand is van alle vaste gasten in Zeeland en daarom 
een alternatieve aanpak moest worden gebruikt om de doelgroep van dit 
onderzoek te benaderen, is een representatief onderzoek überhaupt niet 
mogelijk. Kijkend naar de verdeling van de respons in relatie tot de verdeling 
van het aantal eenheden per gemeente en accommodatietype is zichtbaar 
dat de respons niet goed verdeeld is over Zeeland en over de verschillende 
soorten accommodaties. De respondenten zijn dan ook géén goede afspiegeling 
van de totale groep vaste gasten in Zeeland. Uitkomsten in deze rapportage 

mogen daarom niet gegeneraliseerd worden voor alle vaste gasten in Zeeland. 
Desondanks biedt dit onderzoek, door het grote aantal respondenten voor 
de verschillende accommodatietypen, zeer waardevolle inzichten in het 
marktsegment van vaste gasten in Zeeland.  

3.3 DATA-ANALYSE

Om een goed beeld te schetsen van de vaste gast, zijn de data over gedrag 
en toekomstplannen vooral beschreven aan de hand van frequenties en 
gemiddeldes. Verder is het onderzoek uit 2017 waar mogelijk gebruikt om het 
verschil te bepalen tussen de vaste gast in het verleden en nu.

Voorafgaand aan de analyse van de data is het bestand opgeschoond. Dit 
betekent onder andere dat respondenten die gestopt zijn met de vragenlijst 
vóór de vragen omtrent het huidige gebruik zijn verwijderd. Respondenten 
met een vakantieaccommodatie buiten Zeeland zijn eveneens buiten de 
analyse gehouden. Verder is gekeken naar de invulduur en de antwoorden van 
de respondent. Is de vragenlijst bijvoorbeeld ingevuld binnen 5 minuten (de 
gemiddelde tijd is 19 minuten) of zijn er uitschieters per variabele (bijvoorbeeld 
€ 1 miljoen uitgegeven aan boodschappen per dag), dan zijn deze op 
respondentniveau verwijderd.

Tijdens de data-analyse is gebleken dat de herkomstlanden van de 
respondenten niet volledig zijn te herleiden. In de vragenlijst is gevraagd naar 
de vier cijfers van postcode van het huisadres, om zo de herkomst te bepalen. 
Echter, de postcodes in Nederland, België en Luxemburg hebben allen vier 
cijfers, waardoor geen onderscheid kan worden gemaakt. Postcodes in 
Duitsland bevatten 5 cijfers en kunnen daarom wel worden onderscheiden. In 
de analyse en rapportage wordt daarom onderscheid gemaakt tussen Duitse 
respondenten en overige respondenten (afkomstig uit Nederland, België en 
Luxemburg).

Respondenten zijn gevraagd naar hun dagelijkse uitgaven tijdens het laatste 
recreatieve verblijf, jaarlijkse uitgaven en eventuele investeringen in de 
accommodatie. Belangrijk is om nogmaals te benadrukken dat generalisatie 
voor alle vaste gasten in Zeeland niet mogelijk is, de gegevens bieden 
alleen een indicatie van het uitgavenpatroon. Het is gebleken, ook in andere 
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(landelijke) onderzoeken, dat respondenten het lastig vinden om uitspraken te 
doen over de gedane uitgaven, zeker als het gaat om dagelijkse uitgaven tijdens 
het verblijf. Hierdoor bevatten de antwoorden veel uitschieters, zijnde zeer 
afwijkend hoge bedragen. Zulke uitschieters hebben erg veel invloed op een 
gemiddelde, daarom is ervoor gekozen de ‘mediaan’ te hanteren. Een mediaan 
is de middelste getal van alle gegeven antwoorden van respondenten en wordt 
veel minder beïnvloed door de uitschieters. De mediaan geeft daarom een veel 
betere indicatie van het uitgavenpatroon. 

De resultaten in de rapportage kunnen nooit op persoonsniveau terug worden 
herleid. Emailadressen worden niet met derden gedeeld en zijn verwijderd na 
het verloten van de prijzen. 

3.4 KLANKBORDGROEP

Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van toeristische bedrijven en overheden, zijnde:
• Ab Pouwer, voorzitter Hiswa-Recron Walcheren 
• Björn Schutz, regiomanager Zeeland Hiswa-Recron
• Boy Priem, coördinator belastingen, Belastingsamenwerking Walcheren & 

Schouwen-Duiveland
• Chantal Legveld, Programmamanager Toeristisch Ondernemend Zeeland
• Co Schot, bestuurslid Hiswa-Recron Zeeland
• Helma Wegdam, marketeer Stichting Eilandmarketing Schouwen-Duiveland
• Kees Mesu, vertegenwoordiger van Vekabo
• Marcel van den Berge, beleidsmedewerker toerisme Provincie Zeeland
• Paula Hanse / Lisette Dirks, beleidsmedewerker toerisme Gemeente 

Schouwen-Duiveland
• Quinten Labruyère, beleidsmedewerker toerisme Gemeente Noord-Beveland
• Tatiana Booi, beleidsmedewerker toerisme Gemeente Kapelle

De klankbordgroep was nadrukkelijk betrokken bij het ontwikkelen van de 
aanpak van het onderzoek en heeft zich actief ingezet om de medewerking van 
Zeeuwse verblijfsaccommodaties te stimuleren. De uitkomsten zijn gevalideerd 
door de klankbordgroep en hebben geleid tot voorliggend rapport.
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4 OMVANG VAN DE MARKT
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Zoals beschreven in de inleiding van dit rapport, zijn vaste gasten een 
onderbelichte doelgroep in toeristisch onderzoek. Om toch een indruk van 
de marktomvang en ontwikkelingen in de markt te krijgen, worden cijfers uit 
diverse bronnen met elkaar gecombineerd. 

4.1 ONTWIKKELINGEN IN HET AANBOD

In Nederland bestaat geen structurele registratie van accommodaties van 
vaste gasten. De enige structurele statistiek over het aanbod en gebruik van 
accommodaties is de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS. Echter, 
deze statistiek beperkt zich tot accommodaties die toeristisch geëxploiteerd 
worden en laat accommodaties voor eigen gebruik buiten beschouwing. Tweede 
woningen, jaarplaatsen, seizoenplaatsen en vaste ligplaatsen worden derhalve 
niet op landelijke schaal geregistreerd. 

In de afgelopen decennia is incidenteel onderzoek gedaan naar het aantal 
jaarplaatsen op kampeerterreinen. In 2002 en 2006 deed NRIT onderzoek 
naar kampeerterreinen in Nederland, waarbij respectievelijk 124.300 en 
130.500 jaarplaatsen werden geïnventariseerd. In 2022 deden NRIT Media 
samen met o.a. CELTH onderzoek naar het opkopen van vakantieparken en 
de betekenis voor jaarplaatsen. Zij telden in 2022 nog 119.100 jaarplaatsen. 
Op basis daarvan kan geconcludeerd worden dat het aantal jaarplaatsen in 
de periode 2006-2022 met 3,5% is gedaald. In hetzelfde onderzoek is aan 
eigenaren van vakantieparken gevraagd hoe zij de toekomst van jaarplaatsen 
op hun bedrijf zien. Hieruit blijkt dat in de komende vijf jaar naar verwachting 
nog eens 4% van de jaarplaatsen zal verdwijnen. Daarmee versnelt de afname 
van het aanbod van jaarplaatsen. Deze tendens lijkt te worden versterkt door 
de transitie van vakantieparken, waarbij jaarplaatsen worden vervangen door 
verhuuraccommodaties, zoals vakantiewoningen en chalets. 

Seizoenplaatsen zijn feitelijk reguliere toeristische kampeerplaatsen, die het 
ene jaar wel en het andere jaar niet als seizoenplaats worden verhuurd. In 2002 
en 2006 deed NRIT onderzoek naar kampeerterreinen in Nederland en werd 
ook het aantal seizoenplaatsen geïnventariseerd. In 2002 telde NRIT 49.600 
seizoenplaatsen, in 2006 waren dat er 53.200. Sindsdien heeft geen landelijke 
inventarisatie meer plaatsgevonden. 

Het aantal tweede woningen in Nederland is niet bekend. De Nederlandse 
Vereniging voor Makelaars (2022) brengt jaarlijks een rapportage uit over de 
markt voor recreatiewoningen in Nederland. Deze rapportage betreft alleen 
de transacties van vakantiewoningen in particulier eigendom, maar maakt 
geen onderscheid of de woningen primair voor eigen gebruik (tweede woning) 
of primair voor de verhuur bedoeld zijn. Overigens stelt de NVM in hun meest 
recente rapport dat de vraag naar binnenlands recreatief vastgoed nog altijd 
zeer hoog is. 

Het aantal vaste ligplaatsen in Nederland wordt min of meer gevolgd door 
het CBS (2022) in hun onderzoek naar jachthavens. Het is geen volledig 
beeld omdat het CBS zich richt op bedrijfsmatig geëxploiteerde jachthavens, 
havens die beheerd worden door bijvoorbeeld overheden of verenigingen 
maken geen deel uit van het onderzoek. Het CBS meet alleen het totaal aantal 
zomerligplaatsen, hiertoe behoren naast de vaste verhuurde ligplaatsen ook 
ligplaatsen voor passanten en voor boten bestemd voor verhuur of instructie. 
In de praktijk beslaan de vast verhuurde ligplaatsen naar schatting zo’n 80% 
van het totaal. Het aantal zomerligplaatsen in Nederland bedroeg volgens het 
CBS 69.800 in 2015 en 73.900 in 2020. Waterrecreatie Advies doet incidenteel 
onderzoek naar het aantal vaste ligplaatsen in alle jachthavens in Nederland. In 
2014 vond hun laatste onderzoek plaats. Conclusie van dat onderzoek was dat 
er in Nederland 1.365 “jachthavens” (hoofd- en nevenactiviteit) zijn die samen 
ruim 167.000 ligplaatsen verhuren. In de havens lagen destijds zo’n 154.000 
boten, dat komt neer op een bezettingsgraad van 92%. Zeeland telde volgens 
Waterrecreatie Advies 11.350 ligplaatsen in 2014.
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4.2 AANTAL EENHEDEN IN ZEELAND

Om zicht te krijgen op het aantal accommodaties van vaste gasten in Zeeland 
is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Een belangrijke databron is 
de Zeeuwse aanboddatabase verblijfs-accommodaties van HZ Kenniscentrum 
Kusttoerisme. Hierin is het aantal jaarplaatsen en vaste ligplaatsen 
geregistreerd. Seizoenplaatsen zijn, omdat zij feitelijk reguliere toeristische 
kampeerplaatsen zijn, niet afzonderlijk geregistreerd in de aanboddatabase. 
Om toch een inschatting te maken van het aantal seizoenplaatsen, is 
waar mogelijk gekeken naar het aantal seizoenplaatsen per gemeente in 
de administratie toeristenbelasting. In sommige gemeenten was dit niet 
mogelijk en is een raming gemaakt op basis van het aantal toeristische 
kampeerplaatsen en jaarplaatsen. Het aantal tweede woningen is gelijk gesteld 
aan het aantal adressen waar forensenbelasting geheven wordt. Woningen die 
primair gebruikt worden voor verhuur vallen derhalve buiten de kaders van dit 
onderzoek. Figuur 3 laat zien hoeveel accommodaties voor vaste gasten elke 
Zeeuwse gemeente telt. 

Een vergelijking met de gegevens benoemd in het onderzoek uit 2017 is helaas 
niet goed mogelijk, omdat de inventarisatie van het accommodatieaanbod  
destijds minder compleet was. Voor tweede woningen is zichtbaar dat het 
totaalaantal in Zeeland licht is toegenomen (+3%). In vrijwel alle gemeenten 
is sprake van een (soms forse) toename; uitzonderingen zijn de gemeenten 
Veere (-21%) en Schouwen-Duiveland (-1%). Het aantal vaste ligplaatsen is al 
jaren vrij stabiel rond 11.500, alleen de bezetting daarvan varieert per jaar. In de 
periode tot 2019 waren er zorgen in de waterrecreatiesector over een dalende 
belangstelling voor watersport. Als gevolg van de coronapandemie is sinds 
2020 echter sprake van een opleving in de markt en zijn veel lege ligplaatsen 
inmiddels weer bezet. 

LigplaatsenSeizoensplaatsenJaarplaatsenTweede woningen

Vlissingen*

Veere

Tholen*

Terneuzen*Sluis

Schouwen-Duiveland

Reimerswaal

Noord-Beveland

Middelburg*

Kapelle

Hulst*

Goes*

Borsele

13.20013.200 17.470 4.560 11.470Totaal

Figuur 3: Aantal verblijfsaccommodaties in Zeeland per type.
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4.3 AANTAL VASTE GASTEN IN ZEELAND

Wanneer de aantallen accommodaties worden gecombineerd met de 
gemiddelde omvang van het reisgezelschap kan een berekening worden 
gemaakt van het aantal vaste gasten voor Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. 
Het totaal aantal vaste gasten komt op 111.200. In 2017 werd het aantal vaste 
gasten geraamd op 115.000. Er lijkt dus sprake te zijn van een lichte daling 
van het aantal vaste gasten van zo’n 3%. Deze daling is met name zichtbaar 
bij de seizoenplaatsen op campings en in mindere mate bij de jaarplaatsen. 
Het aantal vaste gasten met een tweede woning of ligplaats is juist licht 
toegenomen. 

Figuur 4: Aantal vaste gasten in Zeeland.

Tweede 
woningen

Jaarplaatsen
Seizoen- 
plaatsen

Ligplaatsen Totaal

Aantal 
accommodaties

13.200 17.470 4.560 11.470 46.710

Gem. aantal 
personen per 
accommodatie

2,6 2,4 2,4 2,1 2,4

Aantal vaste 
gasten

34.300 41.900 10.900 24.100 111.200

Figuur 5: Aantal vaste gasten in Zeeland, 2017 en 2022.

Aantal vaste 
gasten

Tweede 
woningen

Jaar- 
plaatsen

Seizoen- 
plaatsen

Lig-plaatsen Totaal

2017 33.800 42.400 15.300 23.400 114.900

2022 34.300 41.900 10.900 24.100 111.200
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5 WIE IS DE VASTE GAST?
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In het vorige hoofdstuk is de omvang van de markt van vaste gasten geduid. 
In dit hoofdstuk wordt het profiel van vaste gasten geduid aan de hand van 
demografische kenmerken. Tevens wordt ingegaan op de kenmerken van de 
accommodatie. 

5.1 PERSOONSKENMERKEN

Twee derde van de respondenten is ouder dan 50 jaar. Met name de leeftijds-
categorie 60-69 jaar is met 36% sterk vertegenwoordigd. Een opvallende 
ontwikkeling ten opzichte van het vaste gasten onderzoek in 2017, is de stijging 
van het aantal respondenten in de categorie 70-plus. In 2017 viel 12% van de 
respondenten onder deze leeftijdscategorie, waarbij dat nu 21% betreft. Dit is 
bijna een verdubbeling. Daarnaast is het aantal respondenten tussen de 40 en 
49 jaar gedaald van 20% in 2017 naar 12% in 2022.

Een verklaring voor de stijging van het aantal respondenten in de leeftijds-
categorie 70-plus kan zijn vergrijzing en het daarmee ouder worden van de 
vaste gast. Een andere mogelijke verklaring is een hogere bereidheid tot het 
invullen van vragenlijsten bij oudere vaste gasten. 

Figuur 6: Leeftijd respondent (N-1687).
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22% van de respondenten is afkomstig uit Duitsland. De overige respondenten 
wonen in Nederland, België en een enkeling in Luxemburg. Naar verhouding 
zijn de Duitse respondenten jonger in vergelijking met de overige vaste gasten 
die deel hebben genomen aan dit onderzoek. 44% van de Duitse respondenten 
is ouder dan 60 jaar, terwijl dit voor de andere herkomstlanden meer dan 60% 
betreft.

5.2 KENMERKEN VERBLIJFSACCOMMODATIE

5.2.1 AANTAL SLAAPPLAATSEN
Het meest voorkomende aantal slaapplaatsen voor zowel een boot op een vaste 
ligplaats, een seizoenplaats, als een jaarplaats (stacaravan of chalet op een 
camping) zijn 4 slaapplaatsen. Bij tweede woningen, zowel op en niet op een 
vakantiepark, is het meest voorkomende aantal 6 slaapplaatsen. Het overall 
gemiddelde van alle type verblijfsaccommodaties ligt op 4,65 slaapplaatsen.

Figuur 7: Aantal slaapplaatsen (N-2233).

5.2.2 AANSCHAFJAAR EN -PRIJS
De aanschafprijs varieert sterk per type verblijfsaccommodatie. De 
aanschafprijs voor een tent, caravan of vouwwagen op een seizoenplaats is het 
laagst. Het gemiddelde investeringsbedrag hiervoor is € 11.000. Daarna volgt 
een (zeil- of motor)boot op vaste ligplaats met € 28.000 en een stacaravan of 
chalet op een jaarplaats met gemiddeld € 35.000. 
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Kijkende naar het aanschafjaar zijn er minder grote verschillen te zien. Veruit 
de meeste respondenten hebben hun accommodatie in de periode 2011-2019 
aangeschaft. Een kleine groep respondenten verblijft al vele decennia in 
Zeeland. 

Figuur 9: Aanschafjaar per accommodatietype (N-1689).

5.2.3. TWEEDE VERBLIJFSACCOMMODATIE
Van de ondervraagde vaste gasten bezitten 270 respondenten ook een tweede 
verblijfsaccommodatie in Zeeland. Veel voorkomend is een (motor-/zeil)boot 
(38%) of een tweede woning niet op een vakantiepark (26%). 

Veel voorkomende combinaties van twee verblijfsaccommodaties zijn een 
(motor-/zeil)boot en een jaarplaats (48), twee tweede woningen op een 
vakantiepark (35), twee jaarplaatsen (29) en een tweede woningen zowel op een 
park, als niet op een park (28).

Respondenten met een tweede woning hebben een fors hogere aanschafprijs 
betaald. 42% heeft een aanschafprijs tussen € 200.000 en € 500.000, het 
gemiddelde van alle respondenten ligt op € 201.000. Vanuit de jaarlijkse 
rapportages van de NVM (2022) over de markt voor recreatiewoningen 
in Nederland is bekend dat de transactieprijzen de laatste jaren fors zijn 
toegenomen. De landelijk gemiddelde aankoopprijs van een recreatiewoning 
lag in 2021 op een record van € 179.000. De afgelopen zes jaar zijn de 
aankoopprijzen van recreatiewoningen in heel Nederland flink gestegen, 
met gemiddeld 6% per jaar en in 2020 een uitschieter van maar liefst 13%. 
In de kustgebieden liggen de prijzen per vierkante meter het hoogst, waarbij 
Zeeland de ranglijst aanvoert. Per vierkante meter werd hier in 2021 meer 
dan € .300 betaald. Daarna volgen het kustgebied van Noord-Holland en de 
Waddeneilanden. De gemiddelde transactieprijs per woning bedroeg in Zeeland 
in 2021 € 277.000. 

Figuur 8: Aanschafprijs per accommodatietype (N-1531).
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Figuur 10: Tweede verblijfsaccommodatie (N-270).
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6 GEBRUIK VAKANTIEACCOMMODATIE
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Vaste gasten kunnen zelf beslissen hoe vaak en hoe lang zij verblijven 
in de vakantieaccommodatie. Uitzondering betreft de vaste gasten die 
hun vakantieaccommodatie ook verhuren, zij hebben vaak te maken met 
beperkingen qua verblijf.

Hoe vaak, met hoeveel personen en hoe lang een vaste gast in zijn of haar 
accommodatie verblijft is om meerdere redenen van belang. Inzicht in het 
aantal nachten per accommodatie helpt om beter zicht te krijgen op de totale 
omvang van het toerisme in Zeeland en de spreiding over het seizoen. Ook 
kan met deze gegevens een berekening worden gemaakt van de economische 
waarde van vaste gasten voor Zeeland, zoals later in dit rapport wordt getoond. 
Ten slotte zijn de gegevens van belang voor een actuele onderbouwing van de 
forfaitaire tarieven toeristenbelasting. Vaste gasten rekenen niet per nacht 
af, maar via een forfaitair bedrag, dat gebaseerd is op een gemiddeld aantal 
nachten in een jaar. Met deze gegevens kan de grondslag voor dit forfaitaire 
tarief worden herzien. 

6.1 GEBRUIK VAKANTIEACCOMMODATIE IN ZEELAND

In dit onderzoek is gevraagd naar het aantal nachten dat men in 2022 per 
maand heeft doorgebracht in de accommodatie. Voor de periode na het 
invullen van de vragenlijst (moment van invullen tot het einde van het jaar) is 
men gevraagd een schatting te maken. Voor eigenaren van boten op een vaste 
ligplaats is gevraagd naar het aantal dagen dat men in de haven was (al dan 
niet met overnachting) en in het bijzonder naar het aantal nachten dat men in 
de thuishaven heeft doorgebracht. 

Voorafgaand aan deze vragen is bovendien gevraagd naar de periode 
waarin men gebruik mag maken van de accommodatie. Driekwart van de 
respondenten zegt gedurende het gehele jaar gebruik te kunnen maken van de 
accommodatie. Voor een kwart van de respondenten geldt dit niet.

6.1.1 REISGEZELSCHAP
Het meest voorkomende reisgezelschap onder de respondenten, wanneer 
zij verblijven in de verblijfsaccommodatie, is een partner (71%). Daarna volgt 
het gezin met (klein)kind(eren) met 40%. Met vrienden of kennissen, alleen of 
overige familieleden wordt door een klein aantal respondenten benoemd.

Respondenten met een leeftijd tussen de 30 en 50 jaar brengen voornamelijk 
hun vrijetijd door met het gezin (ongeveer 82%). De oudere vaste gasten 
spenderen hun tijd in de verblijfsaccommodatie daarentegen vooral met diens 
partner (tussen de 71% en 86%). 

Figuur 11: Reisgezelschap (N-2242)

6.1.2  AANTAL OVERNACHTINGEN

Figuur 12: Aantal overnachtingen per type verblijfsaccommodatie.
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Respondenten met een tweede woning maken gemiddeld 68 nachten gebruik 
van hun accommodatie, substantieel meer dan bleek uit het onderzoek in 
2017. Uitgaande van 2,6 personen per overnachting leidt dat in totaal tot 
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Figuur 14: Totaal aantal overnachtingen in Zeeland in 2017 en 2022

Accommodatietype Totaal aantal  
overnachtingen 2017

Totaal aantal  
overnachtingen 2022

Tweede woning 1.807.100 2.352.200

Jaarplaats 3.089.900 2.983.900

Seizoenplaats 1.065.400 713.200

Boot op vaste ligplaats niet bekend 587.300

Totaal 5.967.700 6.636.600

6.1.3 SEIZOENSPREIDING
Figuur 15 toont de seizoenspreiding, uitgedrukt in het aantal nachten dat per 
maand in de accommodatie wordt doorgebracht. Voor vaste ligplaatsen gaat 
het om het aantal dagen (al dan niet met overnachting) dat men in de haven 
is. Zichtbaar is dat de tweede woning het meest jaarrond wordt gebruikt. 
De jaar- en seizoenplaatsen kennen een sterker seizoenspatroon, hetgeen 
mede verklaard wordt door de openingsperiode van de camping. Ook de vaste 
ligplaatsen kennen een duidelijk seizoenspatroon, waarbij het onderhoud nog 
zorgt voor een extra bezoekje aan de haven in de wintermaanden. 

Figuur 15: Seizoenspreiding gebruik verblijfsaccommodatie.

178 persoonsnachten in de tweede woning in 2022. Voor jaarplaatsen en 
seizoenplaatsen geldt dat zowel het aantal nachten als het aantal personen 
wat lager ligt dan tijdens het onderzoek in 2017. Per saldo leidt het tot 
171 persoonsnachten op een jaarplaats en 156 persoonsnachten op een 
seizoenplaats. 

Respondenten met een boot op vaste ligplaats gaan gemiddeld 40 dagen per 
jaar naar de jachthaven. In de wintermaanden, buiten het vaarseizoen, is dat 
vaak alleen. Aangenomen kan worden dat men dan naar de haven gaat voor 
onderhoud aan de boot. In de maanden april tot en met oktober verblijft men 
vaak met 2 personen op de boot. In 2022 heeft men gemiddeld 25,6 nachten in 
de thuishaven doorgebracht. 

Wanneer gegevens over het gebruik van de accommodaties worden 
vermenigvuldigd met het totaal aantal accommodaties in Zeeland, kan het 
totale aantal overnachtingen van vaste gasten in Zeeland worden berekend. 
In totaal brachten vaste gasten in 2022 6,6 miljoen nachten door in Zeeland. 
In vergelijking met 12 miljoen toeristische overnachtingen in geregistreerde 
accommodaties voegen vaste gasten 55% extra overnachtingen toe. 

Op basis van het onderzoek in 2017 werd het aantal overnachtingen berekend 
op bijna 6 miljoen, maar toen kon het aantal overnachtingen van vaste 
ligplaatshouders niet worden bepaald. Al met al lijkt het aantal overnachtingen 
van vaste gasten “op het land” stabiel te zijn, ondanks een lichte daling  van het 
aantal gasten. 

Figuur 13: Totaal aantal overnachtingen per jaar in Zeeland.

Accommodatietype Gemiddeld aantal 
overnachtingen per 
jaar

Aantal  
accommodaties

Totaal aantal 
overnachtingen 
per jaar

Tweede woning 178,2 13.200 2.352.200

Jaarplaats 170,8 17.470 2.983.900

Seizoenplaats 156,4 4.560 713.200

Boot op vaste ligplaats 51,2 11.470 587.300

Totaal 6.636.600
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7 GEBRUIK ACCOMMODATIE DOOR DERDEN
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Figuur 17: Gebruik door derden per accommodatietype (N-2228).

Figuur 18: Regelen verhuur (N-612).

7.1 GEBRUIK DOOR DERDEN IN ZEELAND

Zoals weergegeven in figuur 16, geeft 66% van de respondenten aan alleen 
zelf gebruik te maken van de verblijfsaccommodatie. In 2017 was dit veel 
lager: 47%. Daarnaast leent 20% de accommodatie kosteloos uit. 18% van de 
vaste gasten biedt de accommodatie ook aan voor verhuur, in 2017 was dit 
nog 10%. Het lijkt er daarmee op dat de vaste gasten minder bereid zijn om de 
accommodatie kosteloos uit te lenen, en deze liever voor zichzelf houden of 
willen verhuren.

Inzoomend op de verschillende accommodatietypes (figuur 17) verhuren vooral 
vaste gasten in het bezit van een tweede woning hun vakantieaccommodatie. 
Dit geldt niet of nauwelijks voor vaste gasten met een seizoenplaats of met een 
(motor-/zeil) boot op een vaste ligplaats.

Gemiddeld lenen de respondenten de verblijfsaccommodatie uit voor 
14 nachten. De hoeveelheid nachten wanneer de accommodatie wordt 
verhuurd ligt daarentegen een stuk hoger. Het gemiddeld aantal nachten voor 
accommodaties die verplicht worden verhuurd is 245. Voor vrijwillige verhuur is 
het gemiddeld aantal nachten 114.

Meer dan de helft van de respondenten die hun vakantieaccommodatie 
verhuren, doet dit zelf. 25% laat het beheer en de verhuur over aan een 
parkexploitant.

Figuur 16: Gebruik door derden (N-2228).
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8 UITGAVEN
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Vaak worden de uitgaven van toeristen vooral gerelateerd aan toeristen die een 
weekendje of week in een hotel, bungalow of tent verblijven. De uitgaven van 
vaste gasten worden vaak niet of nauwelijks meegenomen. Tegelijkertijd wordt 
vaak verondersteld dat het economisch belang van de vaste gast gering is, 
omdat deze gast per dag veel minder besteedt dan gasten die verblijven in een 
toeristisch gehuurde accommodatie, zoals hotel, vakantiebungalow of camping. 

Respondenten zijn gevraagd naar hun dagelijkse uitgaven tijdens het laatste 
recreatieve verblijf, jaarlijkse uitgaven en eventuele investeringen in de 
accommodatie. Belangrijk is om nogmaals te benadrukken dat generalisatie 
voor alle vaste gasten in Zeeland niet mogelijk is, de gegevens bieden 
alleen een indicatie van het uitgavenpatroon. Het is gebleken, ook in andere 
(landelijke) onderzoeken, dat respondenten het lastig vinden om uitspraken te 
doen over de gedane uitgaven, zeker als het gaat om dagelijkse uitgaven tijdens 
het verblijf. Hierdoor bevatten de antwoorden veel uitschieters, zijnde zeer 
afwijkend hoge bedragen. Zulke uitschieters hebben erg veel invloed op een 
gemiddelde, daarom is ervoor gekozen de ‘mediaan’ te hanteren. Een mediaan 
is het middelste getal van alle gegeven antwoorden van respondenten en wordt 
veel minder beïnvloed door de uitschieters. De mediaan geeft daarom een veel 
betere indicatie van het uitgavenpatroon. In een mediaan kunnen respondenten 
die geen geld uitgeven, niet goed worden meegenomen. Deze groep wordt 
daarom afzonderlijk benoemd. Al met al is een rechtstreekse vergelijking met 
het onderzoek uit 2017 daardoor niet mogelijk.

8.1 DAGELIJKSE UITGAVEN

In 2017 gaven de respondenten gemiddeld € 15,28 per persoon per dag uit. Het 
meeste geld werd uitgegeven aan eten en drinken buitenshuis, namelijk € 6,99. 
Een andere belangrijke uitgave waren de dagelijkse boodschappen. Vaste 
gasten in een tweede woning gaven gemiddeld meer geld uit dan een vaste gast 
in het bezit van een jaar- of seizoenplaats. 

De deelnemende vaste gasten aan het huidige onderzoek geven gemiddeld 
€ 23,71 per persoon per dag uit. Het meeste geld werd uitgegeven aan eten 
en drinken buitenshuis, namelijk € 8,33. Slechts 3% van de respondenten zegt 
helemaal geen geld uit te geven aan de horeca. Andere belangrijke uitgaven 
waren de dagelijkse boodschappen en overige aankopen in winkels (€ 5), ook 
deze uitgavencategorieën gelden voor vrijwel alle respondenten. 

Figuur 19: Dagelijkse uitgaven per persoon (N-1615).

8.1.1 DAGELIJKSE UITGAVEN PER ACCOMMODATIETYPE
Kijkend naar de verschillen tussen de dagelijkse uitgaven per 
accommodatietype zoals weergegeven in figuur 20, wijken vooral booteigenaren 
en respondenten met een tweede woning af. Let op: gasten die aan een 
bepaalde categorie geen geld uitgeven, zijn niet zichtbaar in deze analyse. 

De verschillen in uitgaven zijn vooral groot wat betreft het eten en drinken 
buitenshuis. Respondenten met een boot geven € 12,50 uit per persoon per 
dag, terwijl dit voor een jaar- of seizoenplaats rond de € 7 ligt. Respondenten 
met een jaarplaats geven het minste uit aan dagelijkse boodschappen, namelijk 
€ 4,15. Boot- en tweede woning eigenaren besteden daarentegen dagelijks zo’n 
€ 7. Opvallend is dat de uitgaven in overige winkels voor respondenten met een 
tweede woning € 7,14 bedraagt, waar dit bij de andere respondenten € 5 is.
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Figuur 20: Dagelijkse uitgaven per persoon per accommodatietype (N-1615). 8.2 JAARLIJKSE UITGAVEN, INVESTERINGEN EN 
VERDUURZAMING

8.2.1 JAARLIJKSE UITGAVEN
Naast de dagelijkse uitgaven aan o.a. boodschappen en horeca heeft de 
vaste gast ook te maken met jaarlijkse kosten, verbonden aan het bezit 
van de vakantieaccommodatie. De hoogte van deze uitgaven verschilt per 
accommodatietype. Ook zijn niet alle kostenposten van toepassing op 
de verschillende typen. Zo hebben vaste gasten met een tweede woning 
of stacaravan op een jaarplaats niet te maken met stallingskosten. Er 
worden alleen data getoond voor jaarlijkse uitgaven wanneer minimaal 30 
respondenten, binnen een type vakantieaccommodatie, deze uitgave hebben 
ingevuld. De getoonde mediaan geldt daarmee alleen voor de groep die 
hierover heeft gerapporteerd en niet voor alle respondenten. 

Het onderzoek uit 2017 laat zien dat vaste gasten destijds gemiddeld € 2701 
betaalden voor de huur van een jaarplaats, dit is bijna € 1000 meer dan de huur 
voor een seizoenplaats. De huur voor een tweede woning bedroeg gemiddeld 
€ 382, dit kunnen kosten zijn zoals erfpacht of een lening. De kosten met 
betrekken tot de hypotheek (€ 655), lokale belasting (€ 649), gas water en 
elektriciteit (€ 848) en onderhoud (€ 794) lagen daarentegen aanzienlijk hoger. 
De totale jaarlijkse kosten voor eigenaren van tweede woningen lag het hoogst 
met ruim € 4.700. Vaste gasten met een seizoenplaats betaalden in 2017 
€ 2.400 en vaste gasten met een jaarplaats ruim € 3.700. 

Het huidige onderzoek laat zien dat respondenten met een tweede woning op 
jaarbasis de meeste uitgaven hebben (€ 10.527). Daarna volgt een jaarplaats 
met € 8.808. De jaarlijkse kosten voor een seizoenplaats (€ 3.480) of vaste 
ligplaats (€ 2.038) liggen een stuk lager. Grote verschillen zijn zichtbaar binnen 
de kostenpost lokale belastingen en de kosten voor gas, water en elektra. Dit 
varieert van enkele tientallen euro’s tot meer dan € 1.000. 
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Figuur 21: Jaarlijkse uitgaven naar accommodatietype.

Tweede 
woning

Jaarplaats Seizoens- 
plaats

Vaste 
ligplaats

Huur van de standplaats/ligplaats  € -  € 3.538  € 2.900  € 1.100 

Hypotheek / lening verblijfs-
accommodatie

 € 4.000  € 3.500  € -  € - 

Lokale belastingen (bijv. riool-
heffing, toeristenbelasting

 € 1.246  € 300  € 245  € 60 

Bijdrage Vereniging van Eigenaren  € 400  € -  € -  € - 

Gas / water / elektra  € 1.100  € 400  € 135  € - 

Verzekeringen  € 361  € 220  € -  € 308 

Stalling buiten het seizoen  € -  € -  € 200  € 570 

Schoonmaak  € 570  € 275  € -  € - 

TV / telefonie / internet  € 500  € 125  € -  € - 

Contributie boekingssysteem / 
website / promotie

 € 1.350  € -  € -  € - 

Overig  € 1.000  € 450  € -  € - 

Totaal  € 10.527  € 8.808  € 3.480  € 2.038
 

8.2.2 INVESTERINGEN EN VERDUURZAMING
Aan een eigen vakantieaccommodatie zijn niet alleen dagelijkse en jaarlijkse 
uitgaven verbonden. Een vakantieaccommodatie moet worden onderhouden 
om er zo met plezier van te kunnen blijven genieten. Daarom zijn soms ook 
investeringen noodzakelijk. Daarbij is duurzaamheid een actueel thema, 
ook op vakantie. Zo kan er worden gekozen voor investeringen in duurzame 
energie, zoals zonnepalen of energiebesparing door middel van isolatie. 
Verduurzaming geldt niet alleen voor de vakantieaccommodatie zelf, maar 
ook voor vakantieparken is dit een belangrijke transitie. Veel vakantieparken 
bezitten tegenwoordig over een duurzaamheidscertificering (in Nederland 
veelal Green Key) volgens een onderzoek van Herman (2021). Opvallend is dat 
dit voornamelijk ketens betreft, overige parken blijven vooralsnog vaak uit. 
Wat betreft circulariteit wordt er bij nieuwbouw en renovaties in veel gevallen 
gebruik gemaakt van recyclebaar materiaal (rond de 50% van de gevallen). Het 
onderzoek laat daarbij zien dat parktransities, en daarmee het verminderen van 
het aantal jaarplaatsen, resulteert in een grote kans op verdere verduurzaming. 
In hoeverre vinden de vaste gasten verduurzaming belangrijk, zijn ze bereid er 
voor te betalen en in hoeverre hebben ze al investeringen daarin gedaan?

In de vragenlijst wordt gevraagd naar investeringen in de accommodatie 
en specifiek naar investeringen in verduurzaming van de accommodatie. 
Er worden alleen data getoond over de investeringen wanneer minimaal 30 
respondenten, binnen een type vakantieaccommodatie, deze uitgave hebben 
ingevuld. Veel van de investeringen zijn voor bepaalde respondenten en/of 
accommodatietypen niet van toepassing of van belang. De gegeven mediaan 
geldt daarmee alleen voor de groep die hierover heeft gerapporteerd en niet 
voor alle respondenten.

11% van de respondenten met een tweede woning zegt geïnvesteerd te 
hebben in duurzame energie. Als het gaat om de jaarplaatshouders heeft 5% 
hierin geïnvesteerd. Het aantal respondenten dat investeringen heeft gedaan 
in isolatie en energiebesparing is ongeveer hetzelfde. Wat betreft tweede 
woningen gaat het om 12% van de respondenten en voor de jaarplaatsen gaat 
het om 5%.

Wanneer wordt gekeken naar de verbouwing van een verblijfsaccommodatie 
zijn grote verschillen in bedragen te zien. 22% van de tweede woning-eigenaren 
zegt hierin geïnvesteerd te hebben, met een gemiddelde kostprijs van € 15.000. 
11% van de jaarplaatshouders zegt verbouwd te hebben, waarbij de gemiddelde 
kosten € 2.000 waren.

Veel respondenten zeggen geïnvesteerd te hebben in het onderhoud van hun 
accommodatie. Namelijk 48% van de tweede woning-eigenaren, 29% van de 
respondenten met een jaarplaats en 40% van de booteigenaren. Wat betreft 
de inrichting van de verblijfsaccommodatie heeft 39% van de respondenten 
met een tweede woning uitgaven gedaan ten opzichte van 29% van de 
jaarplaatshouders. Voor zowel respondenten met een tweede woning als 
jaarplaats heeft 41% een indicatie gegeven van de investering in de inrichting 
van de tuin.



29

Figuur 22: Investeringen naar accommodatietype.

Tweede 
woning

Jaarplaats
Seizoen- 

plaats
Vaste 

ligplaats

Duurzame energie (bijvoorbeeld 
zonnepanelen, warmtepomp)

 € 4.700  € 2.000  € -  € - 

Isolatie en energiebesparing  € 2.500  € 300  € -  € - 

Verbouwing  € 15.000  € 2.000  € -  € - 

Onderhoud  € 2.000  € 375  € -  € 1.000 

Inrichting verblijfsaccommodatie  € 2.500  € 1.000  € -  € - 

Inrichting tuin  € 1.000  € 500  € -  € - 

Overig  € -  € 1.000  € -  € - 

Naast de gedane investeringen in de verblijfsaccommodatie is gevraagd naar 
de mening omtrent verduurzaming. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van 
de respondenten (53%) energiebesparende maatregelen wil treffen. Daarbij is 
22% bereid om meer te betalen wanneer deze maatregelen worden getroffen 
door de park/haveneigenaar en 54% is van mening dat het vakantiepark, de 
camping of de jachthaven hiermee aan de slag moet. Ondanks dat het belang 
van verduurzaming wordt erkend door de respondenten, heeft tot zover slechts 
een klein deel hierin daadwerkelijk geïnvesteerd: 11% van de tweede woning-
eigenaren en 5% van de jaarplaatshouders. 

Figuur 23: Stellingen omtrent verduurzaming (N-1540).

Verder zijn er geen verschillen zichtbaar tussen verschillende leeftijds-
categorieën als het gaat om de stellingen omtrent verduurzaming. Ook is 
er geen significant verschil gevonden tussen de Duitse respondenten en de 
overige herkomstlanden. Uit dit onderzoek blijkt dan ook niet dat de mening 
omtrent duurzaamheid verschilt per herkomstland of generatie.

8.3 ECONOMISCHE WAARDE

Vaste gasten geven tijdens hun verblijf veel geld uit en hebben ook vaste 
kosten voor het bezit en onderhoud van de accommodatie. Opgeteld leidt dit 
tot een fors bestedingsniveau. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen niet 
gegeneraliseerd worden voor alle vaste gasten, desondanks is het de wens om 
de economische waarde van vaste gasten voor Zeeland in beeld te brengen. 

Om hiervan een indruk te geven zijn de gemiddelde bestedingen per dag 
vermenigvuldigd met het aantal overnachtingen. Tevens zijn de jaarlijkse 
uitgaven vermenigvuldigd met het aantal vaste accommodaties. 

Overigens komen niet alle (jaarlijkse) uitgaven in de Zeeuwse economie 
terecht. Zo komen uitgaven aan een hypotheek/lening bij landelijke financiële 
instellingen terecht en worden energie en telefonie vaak bij landelijke 
aanbieders afgenomen. Om overschatting van de economische impact voor 
Zeeland te voorkomen, worden deze uitgavencategorieën niet meegenomen in 
de berekening.

De totale bestedingen van vaste gasten bedragen ruim € 300 miljoen. Een 
kwart komt terecht in de sector ‘Logiesaccommodaties’. Nog eens een kwart 
komt terecht in de detailhandel en 22% in de horeca. 13% van de bestedingen 
gaat naar de sector ‘Cultuur, sport en recreatie’ – waarvan jachthavens ook 
deel uitmaken. Al met al besteden vaste gasten – naast de directe kosten bij 
de accommodatieverstrekkers – bijna € 200 miljoen in de regio, een grote 
economische impuls en een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van het 
lokale voorzieningenniveau. 
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9 TOEKOMSTPERSPECTIEF
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Vaste gasten zijn een belangrijk marktsegment in de verblijfsrecreatie, zowel 
in aantallen als qua economisch belang. De vraag is of er de komende jaren 
veranderingen plaatsvinden in het gebruik van de vakantieaccommodatie dan 
wel in het bezit van deze vakantieaccommodaties.

Het onderzoek naar het opkopen van vakantieparken (NRIT, CELTH en Erasmus 
UTP, 2022)  toont aan dat het aantal transities van Nederlandse vakantieparken 
fors versneld is in de afgelopen twee jaren. Dit heeft vooral een impact op het 
aantal jaarplaatsen en diens vaste gasten. Het aantal jaarplaatsen is in de 
periode 2006-2022 met 4% is afgenomen, en de verwachting is dat dit in de 
komende 5 jaar nog eens met 4% zal dalen. Een veelvoorkomende reden voor 
een transitie (verandering in eigendom of opzet van het vakantiepark) is in 78% 
van de gevallen een verkoop van het park, waarbij jaarplaatsen vervolgens 
worden omgezet in verhuureenheden. Het gevolg is een daling in het aantal 
beschikbare jaarplaatsen, terwijl de wachtlijst voor een jaarplaats stijgt. 
Huurders van een jaarplaats ervaren weinig rechten. Vaak worden zij pas na 
de overdracht geïnformeerd over het opkopen van het vakantiepark. Hoewel zij 
een jaarcontract hebben, maar voelen zij zich verbonden met het park doordat 
zij hier, soms decennia, al lang verblijven. De stemming onder de vaste gasten 
in Nederland, met name vaste gasten in bezit van een jaarplaats, lijkt daarmee 
onrustig. Doordat deze onzekerheid lijkt te worden ervaren, is het des te 
belangrijker om te achterhalen wat het toekomstperspectief is volgens de vaste 
gasten in Zeeland. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de toekomstplannen 
van de vaste gast in Zeeland, is deze van plan diens verblijfsaccommodatie te 
verkopen, is er angst onder de vaste gast de verblijfsaccommodatie te moeten 
verlaten en hoe ervaart de vaste gast zijn vrije tijd in de regio?

9.1 TOEKOMSTPLANNEN VASTE GASTEN ZEELAND

In 2017 gaf ruim driekwart van de respondenten aan meer tijd door te willen 
brengen in de vakantieaccommodatie. Voor 65-plussers gold dit in mindere 
mate, een verklaring hiervoor is omdat zij al per persoon het meeste aantal 
nachten verbleven in de vakantieaccommodatie. 40% van de vaste gasten 
verwachtte destijds de komende jaren meer gebruik te maken van de 
vakantieaccommodatie, dit betrof vooral in de leeftijdscategorie 58-64 jaar. De 
grootste factor die van invloed op het verbruik was de beschikbare vrijetijd met 

76%. Daarnaast werd ook de gezondheid van de vaste gast en diens naasten 
(50%) en de financiële omstandigheden (31%) vaak genoemd. 

Dit jaar heeft 64% van de respondenten aangegeven meer tijd te willen 
doorbrengen in de verblijfsaccommodatie. Opvallend is dat 30% geen 
uitgesproken mening heeft over het gebruik. Wanneer wordt gekeken naar 
leeftijdscategorieën zijn er geen grote verschillen zichtbaar.

De grootste factoren die invloed hebben op het gebruik is enerzijds de 
beschikbare vrije tijd van de vaste gast en anderzijds de gezondheid van de 
vaste gast en diens naasten. Daarnaast wordt financiële omstandigheden veel 
genoemd, als ook de reiskosten naar de verblijfsaccommodatie. De reiskosten 
had in 2017 geen grote invloed op het gebruik, dit kan nu mogelijk te maken 
hebben met de hogere brandstofprijzen en de oorlog in Oekraïne. 

Figuur 24: Meer tijd willen doorbrengen (N-1649).
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Figuur 25: Factoren invloed op het gebruik van de vakantieaccommodatie (N-1705).

De leeftijd van de vaste gast was in 2017 bepalend voor de mate 
waarin de genoemde factoren een rol spelen op het gebruik van de 
vakantieaccommodatie. In 2017 was de gezondheid een belangrijke factor voor 
65-plussers. Voor de jongere vaste gasten vormden financiële omstandigheden 
en een veranderde samenstelling van het huishouden een belangrijke factor. 

Ook uit het huidige onderzoek blijkt dat gezondheid een belangrijke rol speelt 
onder de oudere respondenten. Voor meer dan 75% van de 60-plussers speelt 
de gezondheid van zichzelf of diens naasten een rol in het gebruik. Verder 
spelen financiële omstandigheden en veranderingen in de beschikbare vrije 
tijd een minder grote rol voor respondenten boven de 70 jaar. De veranderde 
samenstelling van het huishouden wordt vooral benoemd door respondenten in 
de leeftijdscategorie 20 en 49 jaar (tussen de 18% en 25%). Voor 60-plussers is 
dit voor minder dan 5,5% het geval.

9.2 VERKOOPPLANNEN EN OVERNAME

In 2017 had ruim driekwart van de respondenten geen plannen om de 
vakantieaccommodatie binnen 5 jaar te verkopen. De resultaten uit het 
huidige onderzoek onder vaste gasten zijn ongeveer hetzelfde. De overgrote 
meerderheid heeft nog steeds geen plannen om de verblijfsaccommodatie te 
verkopen.

Figuur 26: Verkoopplannen komende 5 jaar (N-1706).

Ook had de overgrote meerderheid van de vaste gasten (82%) in 2017 geen 
plannen om te verhuizen naar een andere locatie. Dit jaar is dit percentage 
gestegen naar 84%. 13% van de respondenten heeft aangegeven misschien 
elders een accommodatie te kopen of te huren, in 2017 gold dit voor 14% van de 
vaste gasten. 
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Figuur 27: Plannen elders te kopen/huren (N-1699).

Figuur 28: Angst accommodatie verlaten (N-1703).

Verder is 63% van de vaste gasten niet bang dat zij tegen hun wil de 
verblijfsaccommodatie moeten verlaten. Daarentegen geeft 19% aan wel bang 
te zijn de accommodatie te moeten verlaten. Veel genoemde redenen, onder 
de 37% respondenten die bang zijn de accommodatie (misschien) te moeten 
verlaten, is de angst dat de camping of het vakantiepark andere plannen 
gaat maken, wordt verkocht of wordt overgenomen. Daarnaast wordt ook 
veel benoemd dat een eigen verblijfsaccommodatie te duur wordt of dat een 
jaarplaats onzekerheid met zich meebrengt vanwege het jaarcontract.  Van 
de respondenten die bang zijn de accommodatie (misschien) tegen hun wil te 
moeten verlaten, is meer dan 70% in het bezit van een jaarplaats.

Er is geen verband zichtbaar tussen de angst om de accommodatie te moeten 
verlaten en het hebben van verkoopplannen of de intentie om elders een 
verblijfsaccommodatie aan te schaffen. Ondanks dat een groep vaste gasten 
deze angst ervaart, lijken zij op basis daarvan geen actie te ondernemen. De 
groep is bang dat zij ooit weg moeten, maar zijn daarentegen wel erg tevreden 
over hun verblijfsaccommodatie en omgeving.

43% van de respondenten verwacht dat de kinderen de verblijfsaccommodatie 
op den duur zullen overnemen. Daarnaast is 41% neutraal en 16% heeft deze 
verwachting niet.

Figuur 29: Overname door kinderen (N-1486).
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9.3 OVERIGE STELLINGEN

Maar liefst 95% van de respondenten verwachtte in 2017 de komende jaren met 
veel plezier naar de vakantieaccommodatie en Zeeland te gaan. Daarnaast vond 
91% dat de camping, park of haven alles biedt wat zij nodig hebben. Slechts 
een klein deel (9%) beschouwde hun vakantieaccommodatie een opstap naar 
permanent wonen in Zeeland. 

Het nieuwe onderzoek uit 2022 laat zien dat 93% verwacht de komende 
jaren met veel plezier in de accommodatie te verblijven, dit is dus nagenoeg 
gelijk met 2017. Daarnaast geeft 93% aan met veel plezier in de regio te zijn. 
Verder biedt voor meer dan driekwart van de vaste gasten het vakantiepark, 
de camping of de jachthaven alles wat zij nodig hebben voor een fijn verblijf. 

Ondanks dat een klein deel van de respondenten (misschien) van plan is diens 
verblijfsaccommodatie te verkopen, is deze groep vaste gasten niet minder 
tevreden of ervaart minder plezier in de accommodatie of in de regio.

Een kleine meerderheid (53%)  voelt zich inwoner van Zeeland. Daarentegen 
is nog geen 10% van plan zich binnen 10 jaar permanent te gaan vestigen in 
Zeeland, dit is nagenoeg gelijk met 2017. Het plan om permanent te gaan 
wonen in Zeeland hangt niet samen met leeftijd.

Tot slot geeft 69% van de vaste gasten aan dat zij de verblijfsaccommodatie niet 
meer zijn gaan gebruiken door COVID-19. 30% kan zich wel daarin vinden. 
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10 VERBETERPUNTEN
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In het toerisme vindt een zogeheten tweedeling plaats, waarbij toeristen 
enerzijds vragen om steeds luxere en comfortabelere vakanties, anderzijds 
willen toeristen terug naar de basis en verbonden zijn met de natuur. Wat de 
toerist ook wil, aangenomen wordt dat consumenten en dus ook toeristen 
steeds kritischer worden ten aanzien van de geleverde producten, diensten en 
dus vakanties. 

Een meerkeuzevraag uit het onderzoek uit 2017 laat zien dat ruim een 
kwart van de vaste gasten in Zeeland destijds geen verbeterpunten had 
voor de camping / het park waar zij verblijven. 44% wou daarentegen graag 
dat de kosten van de camping, park of haven werd gereduceerd, 16% wou 
graag privileges krijgen als vaste gast en 15% vroeg om een uitgebreider 
voorzieningenaanbod (o.a. meer en betere douches, een zwembad en het 
restaurant). Vooral respondenten met een jaarplaats (52%) vond dat de 
camping of het park de kosten moest reduceren. Wanneer wordt gekeken naar 
de leeftijd, valt op dat voor vaste gasten ouder dan 65 jaar vaker niks verbeterd 
hoefde te worden. Hetzelfde gold voor vaste gasten op mini-campings.

In 2017 gaven respondenten aan de camping te waarderen, met name de 
mooie en rustige plekken, maar er heerste ook onzekerheid over de toekomst 
van de camping en de stijgende prijs van het verblijf. Wat betreft de omgeving 
gaf merendeel van de vaste gasten aan niks te missen. Wat het meeste werd 
genoemd was een zwembad in de omgeving. Daarnaast aspecten zoals 
bepaalde winkels/supermarkten maar ook meer voorzieningen bij het strand 
(horeca, douchegelegenheid en toiletten).

In het huidige onderzoek is er, middels een open vraagstelling, gevraagd 
naar de waarderingen en verbeterpunten wat betreft het vakantiepark, de 
camping of de jachthaven, maar ook omtrent de omgeving. In de bijbehorende 
figuren zijn de meest genoemde termen in de open antwoorden op de vragen 
overzichtelijk weergegeven. Hoe vaker iets is genoemd door respondenten, 
hoe groter het in het figuur is weergegeven. Bovendien zijn termen binnen een 
zelfde thema met dezelfde kleur weergegeven.

10.1 WAARDERING EN VERBETERPUNTEN OP 
HET VAKANTIEPARK, DE CAMPING OF DE 
JACHTHAVEN

10.1.1 WAARDERINGEN OP HET VAKANTIEPARK  OF DE CAMPING
1212 respondenten hebben de open vraag ingevuld ‘Wat waardeert u het meest 
op het vakantiepark / de camping?’. De deelnemende vaste gasten benoemen 
veelal de rust, zowel op het park als de rustige en/of groene omgeving. Het gaat 
hierbij vooral om de rust en ruimte die zij ervaren in combinatie met de natuur 
en de ontspanning die deze rust biedt. Verder komt vaak het strand en zee 
aan bod, met name de ligging van de verblijfsaccommodatie t.o.v. het strand. 
De gunstige ligging van de verblijfsaccommodatie wordt dan ook regelmatig 
genoemd. 

Ook de ligging van de faciliteiten op het park wordt als positief ervaren. 
Alsmede de verzorgdheid en netheid van de faciliteiten en het park als geheel. 
De vaste gasten beschrijven de camping of het vakantiepark vaak als familiair 
of gemoedelijk en de eigenaren hiervan als gastvrij, vriendelijk en behulpzaam.

Figuur 31: Waardering vakantiepark / camping (N-1212).
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10.1.2 VERBETERPUNTEN OP HET VAKANTIEPARK  OF DE CAMPING 
Wanneer wordt gevraagd welke verbeterpunten er zijn met betrekking tot het 
vakantiepark of de camping waar de verblijfsaccommodatie van de respondent 
is gesitueerd, is de reactie van veel vaste gasten ‘niks’. Kijkende naar de 
daadwerkelijke verbeterpunten wordt voornamelijk het zwembad benoemd. 
Dit betreft de wens voor een buitenzwembad of een groter zwembad, maar 
ook kwaliteitsverbetering van het zwembad kijkende naar onderhoud of de 
watertemperatuur. 

Verder wordt de behoefte voor meer activiteiten uitgesproken, dit gaat om 
activiteiten voor zowel kinderen en jongeren, als volwassenen. Daarnaast geven 
deelnemers aan een restaurant te wensen op het vakantiepark of de camping. 

Tot slot wordt onderhoud van het park in zijn algemeenheid benoemd 
en specifiek de kwaliteit van het internet, (meer) parkeerplaatsen en de 
mogelijkheid om zelf te beschikken over zonnepanelen of andere apparatuur 
ter verduurzaming. Uit de stellingen uit figuur 20 blijkt tevens dat meer dan de 
helft van de respondenten aan de slag wil met verduurzaming.

Figuur 32: Verbeterpunten vakantiepark / camping (N-973).

10.1.3 WAARDERINGEN IN DE JACHTHAVEN
Op de open vraag ‘Wat waardeert u het meest in de jachthaven waar uw boot 
ligt’ antwoordden ruim 200 respondenten. De deelnemende vaste gasten 
benoemen o.a. dat zij de gunstige ligging van hun jachthaven aan de kust 
(Grevelingen, Veerse Meer of Noordzee) of juist vlakbij het centrum van een 
stad of dorp heel erg waarderen. Bovendien zijn de rustige omgeving, de 
ruimte en de (vrije) natuur veel benoemde positieve aspecten van de Zeeuwse 
jachthavens waar respondenten hun boot hebben liggen. Daarnaast wordt 
een gezellige, vriendschappelijke en ontspannen sfeer veel genoemd door 
respondenten. De (sanitaire) voorzieningen en overige faciliteiten in de 
jachthavens worden door een groot gedeelte van de respondenten benoemd 
als een groot pluspunt aan hun jachthaven. Ook worden verenigingshavens en 
goede service door vaste gasten erg gewaardeerd. Tenslotte wordt meermaals 
genoemd dat de prijs voor een vaste ligplaats erg wordt gewaardeerd. 

Figuur 33: Waardering jachthaven (N-210).
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10.1.4 VERBETERPUNTEN IN DE JACHTHAVEN
Aan de respondenten van het Vaste Gasten Onderzoek is gevraagd wat er 
nog wordt gemist of verbeterd kan worden in de Zeeuwse jachthaven waar 
hun boot ligt. Hierop werd door veel respondenten een gelijkaardig antwoord 
gegeven: onderhoud, renovatie en/of vernieuwing. Een groot gedeelte van de 
180 respondenten benoemde bij deze vraag de behoefte aan zowel onderhoud 
en renovatie of zelfs vernieuwing van de sanitaire voorzieningen en de steigers 
in hun Zeeuwse jachthaven. Daarnaast benoemden veel respondenten de 
behoefte aan meer (overdekte) fietsenstallingen, parkeergelegenheden en 
laadpalen voor elektrische auto’s. Ook de internetvoorzieningen zijn door veel 
respondenten aangegeven als toe aan verbetering, zowel op de kade als aan de 
steigers. Tot slot werd genoemd dat beveiliging, toezicht & handhaving ofwel 
wordt gemist ofwel toe is aan verbetering.

Figuur 34: Verbeterpunten jachthaven (N-180).

10.2 WAARDERING EN VERBETERPUNTEN IN DE 
REGIO

10.2.1 WAARDERING VAN DE REGIO
Wat betreft de omgeving van de verblijfsaccommodaties van de  respondenten 
waarderen de deelnemende vaste gasten vooral natuur om zich heen. Met 
name het strand, de duinen, het water en de bossen. Het gaat hierbij om de 
rust en ruimte die dit biedt en de mogelijkheid om te wandelen of te fietsen in 
deze omgeving. Verder wordt waardering uitgesproken over de nabijgelegen 
dorpen en restaurants.

Figuur 35: Waardering van de regio (N-1551).
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10.2.2 VERBETERPUNTEN IN DE REGIO
Meer dan duizend respondenten hebben de open vraag ‘Wat mist u of kan er 
nog verbeterd worden in de omgeving van uw verblijfsaccommodatie?’ ingevuld. 
Een veel voorkomend antwoord is fietspaden. De deelnemende vaste gasten 
geven aan dat de kwaliteit van de fietspaden moet worden verbeterd. Daarop 
aansluitend wordt de infrastructuur regelmatig benoemd. Het gaat hier om de 
bereikbaarheid van Zeeland. Er wordt aangegeven dat het openbaar vervoer 
beter kan maar ook dat er verkeersdrukte wordt ervaren. Deze verkeersdrukte 
gaat met name om volle wegen en beperkte parkeermogelijkheden. 

Ook wordt het strand als verbeterpunt genoemd. Dit heeft betrekking op 
de faciliteiten van het strand, zoals de kwaliteit van de strandpaviljoens, de 
afwezigheid van of niet voldoende buitendouches en beter toegankelijke 
strandopgangen. Verder is onder de vaste gasten de wens voor meer, of 
een hogere kwaliteit, winkels en horeca in de nabije omgeving van diens 
verblijfsaccommodatie.

Figuur 36: Verbeterpunten in de regio (N-1070).
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BIJLAGE: DEELNEMENDE BEDRIJVEN

Bedrijfsnaam Aantal 
respondenten

Camping & Beachresort Julianahoeve Renesse 370
Camping & Chaletpark de Meypacht Burgh-Haamstede 24
Camping de Kreekoever Ouwerkerk 46
Camping Den Molinshoeve Retranchement 36
Camping en villapark de Paardekreek Kortgene 109
Camping Harderzee Groede 9
Camping Het Hoge Licht Westkapelle 23
Camping Orisant Colijnsplaat 129
Camping 't Hoekje Westkapelle 30
Camping 't Veerse Meer Wolphaartsdijk 65
Caravanpark Sirjansland Sirjansland 17
Comfortcamping Scheldeoord Baarland 50
De Molenhoek Kamperland 84
Delta Marina Kortgene 11
Hofstede Elzenoord Vrouwenpolder 7
Kustlicht Zeeland Vakanties Zoutelande 123
Kustpark Village Scaldia Hoofdplaat 26
Landal Port Greve Brouwershaven 16
Park Galgewei Vlissingen 8
Strandcamping de Zwinhoeve Retranchement 44
Strandcamping Groede Groede 40
't Torentje recreatie Burgh-Haamstede 32
Vakantiepark de Meerpaal Zoutelande 28
Vakantiepark Grevelingenpolder Brouwershaven 35
Vakantiepark Schouwen Renesse 75
Vakantiepark Zonnedorp Renesse 71
Watersport Vereniging Scharendijke (WVS) Scharendijke 107
Watersportvereniging Arne Middelburg / Veere 129
Watersportvereniging Brouwershaven Brouwershaven 43
Zeeland Vakantiewoningen Den Osse / Renesse 61
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